NRC Handelsblad Maandag 11 juni 2012

18 Première Cultuur

NRC Handelsblad Maandag 11 juni 2012

Elke maandag de belangrijkste en meeste opmerkelijke
premières, concerten en optredens van het weekend

Volgspot

Jan van de Putte

19

De gastrecensent

De leeuw ontwaakt in crescendo
Ik wilde een stuk maken waarin alle musici
bezig zijn, terwijl er nauwelijks iets gebeurt.
Vanuit het niets de luisteraar meevoeren naar
een plek waar hij tevoren nooit had willen
zijn, maar zo dat hij er achteraf blij om is.”
Het pianoconcert Kagami-jishi van Jan van de
Putte beleefde in de ZaterdagMatinee de première door pianiste Tomoko Mukaiyama en
het Radio Filharmonisch Orkest.
„Letterlijk betekent Kagami-jishi ‘spiegelleeuw’. Het is de titel van een kabuki-stuk uit
1880, gebaseerd op een nog ouder no-theaterwerk. Daarin moet een vijftienjarig meisje
dansen voor de keizer, die een houten leeuwenkop op een tafeltje heeft liggen. Die leeuwenkop zorgt voor spanning in de ruimte. Het
meisje pakt de kop, betrekt hem in haar dans
en raakt ervan bezeten. In het tweede deel
wordt zij die leeuw. Ik heb voor de titel gekozen om de vorm: aanvang-langzame ontwikkeling-climax. Die voor westerse kunst onge-

wone vorm is belangrijk in Japanse kunst.
„Aan het begin van Kagami-jishi is er geluid
noch beweging. Het orkest begint, maar niemand maakt geluid. De slagwerkers staan
met hun armen in de lucht, de strijkers strijken zonder de snaren te raken. Je hoort niets.
De Japanse ambassadeur maakte zich zorgen
dat er iets mis was met zijn oren.
„Maar dan hoor je het ademen van de spelers, het strijken over het hout van de violen,
hoge tonen in de piano. Het stuk gaat steeds
sneller en beweegt geleidelijk van ruis naar
toon. De onderliggende harmonie wordt
hoorbaar en op een gegeven moment is er
een groot akkoord over drie octaven met een
bijna romantische klank. Het is één groot
crescendo, wat je zou kunnen zien als het ontwaken van de leeuw. De uitvoering was overigens geweldig. Ik heb er zin van gekregen om
dit orkeststuk een vervolg te geven.”

Joep Stapel

Pop

J ank ende en
g ierende g itaar

Slash feat. Myles Kennedy & The
Conspirators. Gehoord: 10/6 HMH,
Amsterdam.
vvvvV

„I found this guy naked in an alley,
with a Pepsi.” Met deze woorden introduceerde rocklegende Slash in
een bomvolle Heineken Music Hall
zanger Myles Kennedy aan het publiek. Het moet een bijzondere ontmoeting geweest zijn, de zanger van
de groep Alter Bridge maakte indruk
op de stergitarist. Kennedy werd eerder al gevraagd twee nummers in te
zingen voor Slash’ eerste soloproject
en zong en schreef dit keer alle teksten voor diens nieuwe plaat Apocalyptic Love. De gelijknamige tour deed

Jazzgitarist Reinier Baas (26)
ging naar de show van Guns
N’ Roses - gitarist Slash.

gisteravond Amsterdam aan.
Al bij de eerste noten van de sterk
in de blues gewortelde opener One
Last Thrill barstte het gejuich los. Het
publiek, dat bestond uit een opmerkelijke mengeling van verstokte ou-

we rockers, zakenmannen, provincialen, stedelingen en opgedirkte tienermeisjes, liet het bier door de zaal
vliegen en raakte als bij toverslag in
extase. Het was duidelijk dat Slash,
de ex-gitarist van Guns N’ Roses, de-

ze avond niet veel fout kon doen.
Getooid met zijn onafscheidelijke
hoge hoed, zonnebril en met zijn
Gibson Les Paul rechtop de lucht in
gestoken, baande Slash (46) zich jankend en gierend een weg door zijn repertoire, voornamelijk afkomstig
van zijn twee soloplaten. Hoewel
sommige liedjes niet veel om het lijf
hebben, maken de riffs van de gitaarheld nog steeds indruk, met name
Speed Parade en Halo.
Hoewel zijn timing soms te wensen overlaat, wist hij te imponeren
met inmiddels typische gitaristentrucs: hij boog zijn dunne snaren tot
het uiterste, hamerde erop met zijn
linkerhand, creëerde ‘feedback’ door
zijn gitaar voor zijn bijna lachwekkend grote stapel Marshall-versterkers te houden en speelde handig en

razendsnel toonladders van hoog
naar laag.
Het op Bach geïnspireerde intro
van Anastacia haperde wat, ondanks
dat de rocker er even bij was gaan zitten. Maar wanneer de band op volle
kracht inzette was dat hem al vergeven. Zeker toen Guns N’ Roses-klassiekers Sweet Child o’ Mine en Paradise
City uit de kast werden getrokken. De
vliegensvlugge notenstromen van
Slash deden bij vlagen denken aan Jimi Hendrix en Stevie Ray Vaughan,
al vielen ze uiteindelijk in herhaling
en werd souplesse en diepgang gemist. Myles Kennedy wist onvolkomenheden met aanstekelijke nonchalance en indrukwekkende zang
glad te strijken. Het publiek deerde
het niets. Het kreeg waar het voor
kwam: jeugdheld Slash.

Foto Thomas Bokeloh

Marilyn Monroe in een
betoverende helletocht
Opera
Waiting for Miss Monroe, van Robin
de Raaff. Nederlands Kamerorkest
o.l.v. Steven Sloane met o.a. Laura
Aikin. Gehoord: 9/6, Stadsschouwburg Amsterdam. Herh.: t/m 16/6
(m.u.v. 14/6). Inl: dno.nl
vvvvV

Door Joep Stapel
Marilyn Monroe, seksgodin, protocelebrity, opwaaiend wit jurkje op
een luchtrooster, beeld geworden lichaam in ons collectief geheugen.
Maar ook: onzeker meisje met podiumvrees, aspirerend zakenvrouw,
lieveling van schrijvers en politici.
Robin de Raaff was niet van plan
om na zijn lovend onthaalde eersteling Raaff (2004) nog een opera te
schrijven. Acht jaar later is er niettemin Waiting for Miss Monroe, een
avondvullend werk over de laatste levensfase van Marilyn Monroe in een
bij vlagen spectaculaire enscenering.
Monroe werd gelukkig van te laat
komen, aldus een citaat in het programmaboek. De mensen die haar
vroeger niet zagen staan, strafte ze
via de miljoenen die later wél reikhalzend naar haar uitkeken. In die
zin begint Waiting for Miss Monroe met
een standje. Een getergde filmploeg
wacht, en wij wachten mee. Want hoe
verdienstelijk acteercoach Paula, grimeur Whitey en studiobons Fox zich
ook zitten op te vreten, pas wanneer
de grote ster eindelijk haar opwachting maakt, worden de oren werkelijk gespitst.
Sopraan Laura Aikin is groots in de
titelrol. Ze paart sensationele stembeheersing aan uitmuntend spel:
treffende, vaak hilarische Marilynmaniertjes, maar ook geloofwaardige wanhoop en doodsangst. De cast
is over de gehele linie goed, met
glansrollen voor countertenor David
DQ Lee als de stotterende Whitey en
de overweldigende basso profondo
Alain Coulombe als Clark Gable.
De Monroe van De Raaff en librettiste Janine Brogt is een getroebleerde vrouw met een onvervulde kinderwens, hunkerend naar aandacht,
die ten onder gaat in haar eigen ver-
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dichtsel. Drie aktes tonen haar telkens in spagaat tussen imago en psyche: op een werkdag (de set van haar
onvoltooide laatste film), verjaardag
(van president Kennedy) en haar
sterfdag.
Het dramatische zwaartepunt ligt
in de tweede akte. Monroe, gevloerd
door pillen en drank, moet op om
Kennedy toe te zingen. Maar ze zakt
steeds dieper weg in haar wanen. De
identieke broertjes Kennedy, walgelijke corpsballen, verschijnen. Het
ontaardt in een schokkende gangbang, waarbij ze als een opblaaspop
tussen de mannen heen en weer slingert. Aan het einde van haar hallucinerende helletocht zingt ze de beroemdste woorden van haar carrière:
„Happy birthday, Mr President.” Een
briljant opgebouwd en vormgegeven
moment van tragische schoonheid.
De Raaffs partituur is functioneel,
spannend, en kent magistrale momenten. Toch is zij niet steeds beklijvend. De vraag is of dat erg is. De verklanking van de personages is over-

Holland Festival
tuigend geslaagd, en dat geldt ook
voor de doorgecomponeerde vorm
als geheel. Bovendien loert het uitstekende orkest als een duistere
macht onder het drama, waaruit
steeds heftigere kopererupties naar
Monroe’s enkels klauwen.
Het slot speelt een uitgeputte Marilyn slim uit tegen haar groots dromende jongere zelf. Ook dit schizofrene duet behoort tot de hoogtepunten. Norma Jeane, wulps vertolkt
door colloratuursopraan Hendrickje
Van Kerckhove, wordt uiteindelijk
door het mannenkwartet op de
schouders weggedragen – maar wij
weten wat haar te wachten staat. Dan
sluit het reusachtige diafragma voor
het toneelbeeld definitief en is het
wachten voorbij. Het was het meer
dan waard. Miss Monroe is een vervoerend en oorspronkelijk psychologisch muziekdrama; en de dood is
slechts het begin van Marilyn Monroe.

Op het Holland Festival afgelopen weekeinde twee bijzondere
premières: Robin de Raaff belicht het leven van Marilyn Monroe
achter de schermen en Johan Simons ontleedt Macbeth.

J ohn C ag e daag t
nog s teeds u it

‘Macbeth’ uitgebeend
en uitvergroot tot zijn
bloederige essentie
Theater
Shakespeares Macbeth door Toneelgroep Amsterdam. Uitverkocht. Reprise 15 t/m 18/8. Inl: tga.nl
vvvvV

Door Herien Wensink
Een samengebalde Macbeth, als een vuist. Shakespeare’s bloederigste koningsdrama wordt door regisseur
Johan Simons bij Toneelgroep Amsterdam sterk beknot: hij stroopt de huid van het stuk en ontleedt het
tot zijn bloederige kern. Met een paar dubbelrollen
brengt hij de personages terug tot een minimum, en
hij ontdoet zich van alle taalfranje. De vertaling van
Hugo Claus werd door Koen Tachelet bekort, en hij bedient zich van veel, soms gekmakende herhaling.
Macbeth zit gevangen in een cirkel van geweld en
draait rond in kringetjes; ontsnappen is onmogelijk.
De speelvloer suggereert een laboratorium. Maar
het kan ook een rechtszaal zijn; een oorlogstribunaal.
Macbeth, Banquo en Macduff dragen legergroen ondergoed; pas terug uit een oorlog. Het gele speelvlak
wordt omringd door glazen vitrines. Daarachter een
tribune waarop de acteurs en twee muzikanten (rechters? onderzoekers?) de handeling gadeslaan. Zo
wordt Macbeths gekte en bloeddorst gereconstrueerd.
Als Shakespeares stuk is afgelopen, gaat de voorstelling nog even door; de acteurs ruimen de rotzooi op.
Dat is nodig, want in deze Macbeth worden liters
nepbloed vergoten, kilo’s aarde over het toneel uitgestort. Simons maakt er een primaire, bijna beestachtige vertoning van. In Macbeth, die zich een weg naar de
Schotse troon moordt, schuilt een bloeddorstig dier.
Je ziet het in het zwoegende lichaam van Fedja van
Huêt; de rug gekromd, de schouders hoog, het hoofd
in de nek teruggetrokken. Je voelt het beest onder zijn
huid bewegen. Bezeten is hij, zijn brein krijgt geen
grip op zijn moordlust. Met angstige verwondering
bezien zijn ogen de daden die zijn lichaam begaat.
Simons suggereert dat de mysterieuze heksen, die

Klassiek
John Cage. Gehoord: 9, 10/6 Muziekgebouw aan ’t IJ, Amsterdam.
vvvvV

Door Kasper Jansen
Exotische schelpen, een bakje water,
elektronisch versterkte cactussen en
allerhande slagwerk. In de foyer van
het Muziekgebouw aan ’t IJ stond tijdens het John Cage-weekeinde deels
hetzelfde instrumentarium als in
1978 voor de compositie Sounday van
Cage. Riep Sounday destijds veel denigrerende reacties op, nu was er
slechts publieke bijval voor drie grote theaterstukken met uitvoerige
gratis randprogrammering.
Cage, die dit jaar honderd zou zijn
geworden, beleefde eind 2010 een
doorbraak bij het grote publiek via
De Wereld Draait Door. Reinbert de
Leeuw legde met het ‘spelen’ van
4’.33’’, vier minuten en 33 seconden
stilte, zelfs Matthijs van Nieuwkerk
en Jan Mulder het zwijgen op. Cage

Macbeth zijn fatale voorspelling doen, een waanbeeld
zijn in zijn eigen hoofd. Hij laat hem een schizofreen
gesprek voeren met zichzelf. Het ene moment steekt
hij twintig keer op Banquo in, het volgende kruipt hij
als een kind bij Lady Macbeth (Chris Nietvelt) op
schoot. Er huizen twee zielen in zijn borst: de bloeddorstige, en de angstige, die hunkert naar geborgenheid en troost. De eerste is sterker.
De doorgeslagen Vietnamveteraan; het is een aangrijpende, interessante regiekeuze, die vooral van Van

Holland Festival
Huêt een Olympische prestatie vergt: hij acteert twee
uur lang op de toppen van zijn fysieke kunnen – zwetend, bevend, spugend, schreeuwend en schuimbekkend. Hij schmiert, gesticuleert en marcheert over toneel, of danst om zijn slachtoffers als kolonel Kurtz uit
Apocalypse Now. Macbeth eindigt bedolven onder coniferen en potgrond, Van Huêt wrijft de aarde uit zijn
ogen tijdens het applaus. Een imposante krachttoer.
Maar Simons creëert ook afstand. Omdat Macbeth
van meet af aan gestoord is, is er weinig ontwikkeling
in diens personage. De gekte bouwt zich niet op, maar
barst direct op vulkaansterkte los. Dat maakt ook de
functie van Lady Macbeth diffuus. Is zijn moordlust
eenmaal ontketend, dan lijkt haar rol te zijn uitgespeeld. Nietvelt heeft nog wel een mooie zelfmoordmonoloog (een toegevoegd tekstfragment van Sarah
Kane), en stroopt in een ijzingwekkend theatraal gebaar haar gezicht, een siliconen masker, af. Maar wat
dat moet betekenen blijft ongewis.
Pas als zijn vrouw dood is, en Macbeth in het nauw
raakt, mag Van Huêt een emotie aan het spectrum toevoegen: wanhoop. Hij smijt coniferen rond op toneel
terwijl hij steeds het woord ‘dood’ zegt; schreeuwt,
mompelt, vraagt of fluistert. Dan volgt, na bewondering en afschuw, uiteindelijk toch ook ontroering.

Holland Festival

Fedja van Huêt levert als Macbeth bij Toneelgroep Amsterdam een Olympische prestatie. De rol van Lady Chris Nietvelt is diffuus. Foto Jan Versweyveld

daagt nog steeds de conventionele
muziekwereld uit. Dit weekeinde
met Song Books, een bevrijding van
muzikale en theatrale rituelen, Europera 3 & Europera 4 waarin het hele
ijzeren repertoire letterlijk langs
dendert en Roaratorio, een hoorspel
naar Finnegans Wake van James Joyce.
Cage, ooit gefotografeerd met
puntmuts, provoceert nog steeds.
Tijdens Song Books mocht het publiek
zelf muziek maken via mobieltjes,
streng verboden in concertzalen. Europera 3 tart de operaliefhebber met
talloze fragmenten. Roaratorio kwelt
met een uur stadgedruis, Ierse volksmuziek en, via een tape, de zangerig
maar onverstaanbaar reciterende
John Cage. Hij kon ook prachtige
muziek schrijven naar ouderwetse
normen. Zoals het ijle slotlied van
Song Books, dat herinnert aan de mystiek van de non Hildegard von Bingen (1098-1179) en vervluchtigt in
het eeuwige ruimte-tijdcontinuüm.

Jose James tekent bij Blue Note

Caro Emerald van oud naar nieuw

Latin Jazz Grammy in ere hersteld

Spanjaard Officier Orde Oranje-Nassau

Musical ‘Once’ winnaar Tony’s

Bloemenmeisje en straatmuzikant

Peter Pan wint vijf Tony Awards

Acteur Donald Sutherland commandeur

De vocalist met het
zachtromige geluid brengt
in het najaar een cd uit bij
het prestigieuze jazzlabel.

Op de cd Drum Rolls & Heart
Breaks zingt Emerald ‘oude
liedjes die inspireren’. Echt
nieuw werk is in aantocht.

Na protest van onder meer
Herbie Hancock en Carlos
Santana is de geschrapte
Grammy-categorie terug.

Bij zijn afscheid van het
Limburgs Symfonie Orkest
zaterdag is chef-dirigent Ed
Spanjaard geridderd.

Musical Once is met acht
prijzen – o.a. beste musical,
beste acteur, beste regie – de
grote winnaar bij de Tony’s.

Once gaat over de liefde
tussen een Tsjechische
bloemenverkoopster en een
Ierse straatmuzikant.

Peter and the Starcatcher kreeg
gisteren in New York vijf
Tony Awards. Porgy and Bess
was de beste ‘musicalrevival’.

Donald Sutherland (76) is
sinds zaterdag commandeur
in de Franse Orde van Kunst
en Letteren.

